مقالۀ پژوهشی

بررسی آسیبپذیری اجتماعی امدادگران در

روش :پ وهش حاضر اش نوج کیفی -کمگی بگود کگه

حوادث طبیعی با تأکید بر زلزلههای بم،

به صورت مقطعی انجام شگد .جامعگه آمگاری شگام

ورزقان و اهر

امدادگران استان های آذربایجان شرقی و کرمان بگود.

امیر سلطانی نژاد ،1ادیبه برشان ،
2

4

امیر صدراسدی ،3منصوره میر حسینی

در بخگگش کیفگگی ،بگگهمنظگگور شگگناخت آسگگیبهگگای
اجتماعی امدادگرانی که شلزله را تجربه نمود انگد ،اش

 .1نویسندۀ مسئول :دکتری جامعه شناسی ،دانشگاا

طرح تهقیق پدیدارشناسی با بهر گیری اش گرو هگای

فرهنایان خواجه نصیرالدین طوسی ،کرمان ،ایران

کانونی استفاد شد .بدین منظور تعداد سیزد نفر بگه

Email:amirsoltan59@gmail.com
.2دکتری سنجش آمگوش  ،دانشگاا تهگران ،تهگران
دانشکد روانشناسی و علوم تربیتی
 .3کارشناس ارشد مدیریت آموششگی ،دانشگاا آشاد
اسالمی واحد کرمان ،کرمان  ،ایران
 .4کارشناسی ارشد مشگاور خگانواد  ،دانشگاا پیگام
نور سمنان ،سمنان ،ایران
دریافت :پذیر :
چکیده
مقدمه :شلزله اش غمانایزترین و مخوفترین بالیگای
طبیعی به شمار می آید که هرساله جان عد شیادی اش
افراد را در سراسر جهان میگیرد و خسارات شیگادی

خسارات مادی نمیشود بلکه صدمات و آسیبهگای
اجتماعی شیادی نیگز بگه جامعگه وارد سگاخته اسگت؛
بنابراین اگرچه شلزله یک حادثه طبیعی است ،امگا بگه
سگگبب آثگگار اجتمگگاعی گونگگاگونی کگگه دارد بگگه یگگک
موضگگوج جامعگگهشگگناختی تبگگدی شگگد و گگگرو هگگای
آسگیبپگذیری را بگگه وجگود مگیآورد .یکگی اش ایگگن
گرو ها امدادگران مگیباشگند .هگدف ایگن پگ وهش
بررسی آسیب پذیری اجتمگاعی امگدادگران در شلزلگه
بود.

امدادگران انتخگا

و آسگیب هگای اجتمگاعی شلزلگه،

شناسگگایی شگگدند .در مرحلگگه کمگگی ،نگگود نفگگر اش
امدادگرانی را که شلزلگههگای بگم ،ورشقگان و اهگر را
تجربه کرد اند انتخا

و سپس نود نفر را کگه شلزلگه

را تجربگگه نکگگرد انگگد بگگهطگگور همتگگا بگگا گگگرو او
انتخگا شگگد انگد و بگگه سگتاپت پرسشگگنامه انگگزوای
اجتمگگاعی ،پرسشگگنامه بگگی هنجگگاری اجتمگگاعی و
پرسشنامه فرسگودگی شگیلی پاسگ دادنگد .دادهگای
گردآوری شد با نسخه  21نرمافزار  SPSSو آشمون
 Tمورد تجزیهوتهلی قرا گرفتند.
یافتهها :در بخش کیفی ،آسیبهای اجتماعی شلزلگه
شام بگی هنجگاری اجتمگاعی ،انگزوای اجتمگاعی و
فرسودگی شیلی اش طریق مصاحبهها شناسایی شدند.
در بخش کمی نتایج نشان داد میاناین بگی هنجگاری
اجتمگگاعی امگگدادگران حاضگگر در شلزلگگه (±23/78
 )74/46و سایر امدادگران ( ،)50/2 ±22/27میاناین
انزوای اجتماعی امدادگران حاضر در شلزلگه (±2/63
 )9و سگگگگایر امگگگگدادگران ( )7 ±2/34و میگگگگاناین
فرسگگودگی شگگیلی امگگدادگران حاضگگر در شلزلگگه
( )80/93 ±18/91و سگگگگایر امگگگگدادگران (±17/77
 )40/03بود؛ بنابراین میزان بی هنجگاری اجتمگاعی و
1
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بگگه بگگار مگگیآورد .ایگگن خسگگارات تنهگگا مهگگدود بگگه

رو

نمونگگهگیگگری هدفمنگگد بگگرای گگگرو کگگانونی
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انزوای اجتماعی امدادگران حاضر در شلزله بیشگتر اش

درصد جمعیت جهان را تشکی می دهد .درحالیکگه

سایر امدادگران بگود ( .)P>0/01همچنگین یافتگه هگا

شش درصد تلفات بالیای جهان به ایران تعلگق دارد

نشان داد که فرسودگی شیلی امگدادگران حاضگر در

( .)2شلزله بگه عنگوان یکگی اش مخگر تگرین بالیگای

شلزله بیشتر اش سایر امدادگران بود (.)P>0/01

طبیعی شناخته میشگود کگه تگأثیر عگوار

نتیجهگیری :بر اسگاس یافتگههگای مطالعگه حاضگر،

جوامگگع بشگگری چگگه اش بعگگد تلفگگات جگگانی و چگگه

امدادگران اشجمله گرو های اجتماعی آسیبپگذیر در

اشنظرهای اقتصادی هموار در طو تاری قاب توجه

شلزله مگیباشگند کگه عگالو بگر آسگیبهگای روانگی

بود است .با توجه به اینکه ایگران بگر روی کمربنگد

اضگگطرا  ،احسگگاس گنگگا  ،افسگگردگی و درمانگگدگی،

شلزلهخیز آلپ هیمالیا قرارگرفته ،شلزلههگای شگدیدی

دچار آسیب های اجتماعی نیز خواهگد شگد کگه ایگن

این کشور را تهدید کگرد و عامگ تلفگات بشگری و

آسیبها کمتر موردتوجه قرارگرفتگه اسگت؛ بنگابراین

خسارات اقتصادی قاب توجه در کشور شگد اسگت.

برنامگهریگزی و اتخگاذ تگدابیر پشم جهگت کگاهش و

منگگاطقی چگگون تربگگتحیدریگگه ،شگگیروان ،پریجگگان،

کنتگگر ایگگنگونگگه آسگگیبهگگا ،یکگگی اش مهگگمتگگرین

رودبار گیالن ،طبس ،سیرچ کرمان ،بم ،اهر و ورشقان

ضرورتهای پیش روی خواهد بود.

مهمترین آنها بودند که در این وقگایع بگیش اش 170

کلمات کلیدی :آسیب پذیری اجتماعی ،امگدادگران؛

هزار نفر جان خود را اش دست دادند (.)3

شلزله ،انزوای اجتماعی ،بی هنجاری اجتماعی

حوادث طبیعی به سبب ابعگاد گسگترد و پیامگدهایی
که برساخت شنگدگی بشگری مگیگذارنگد اش اهمیگت

مقدمه
وقگگوج حگگوادث و بالیگگای طبیعگگی را مگگیتگگوان اش
مهم تگرین دغدغگههگا و نارانگیهگای شنگدگی بشگر
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بهخصوص مردم کشورهای درحگا توسگعه دانسگت.
در نار

آن روی

کلی ،بالیا را میتوان به دودسگته؛ بالیگای

ناشگگی اش پدیگگد هگگای طبیعگگی و بالیگگای حاص گ اش
دخالگت انسگان تقسگیم کگرد .آمگار رخگداد بالیگا در
کشورهای درحا توسعه حاکی اش آن است کگه اکرگر
بالیای واقعشد اش دسته او یعنی بالیای طبیعی می
باشند ( .)1بر اساس آمارهای منتشرشگد  ،کشگور مگا
به لهاظ حوادث غیرمترقبه جگزو  10کشگور بالخیگز
جهان است که اش  40حادثه طبیعی غیرمترقبه بیش اش
 30مورد آن در ایران رخ می دهگد .ایگران تنهگا یگک

خاصی برخوردارند .اشجمله پیامدهای ایگن حگوادث
بگگاصخ

شلزلگگه ،آسگگیبهگگای پگگذیری گگگرو هگگای

اجتماعی میباشد .بر این اساس مصگابب جمعگی اش
منظر جامعگه شگناختی نگه تنهگا رویگدادهای جگوی و
شمگگینشگگناختی بلکگگه وقگگایع اجتمگگاعی جگگوهری یگگا
اثیریاند .منظور اش ایگن مفهگوم کگه راسگ  ،آر ،دای
نس 1کراراً آن را بهکگاربرد اسگت اشگار بگه وقگایع
اجتماعی تام تمام و کام است؛ شیرا پگس اش حادثگه
پدید اجتماعی بدون نقا

ظاهر میشود (.)4

درحواث طبیعی نهتنها سگاکنین منطقگه حادثگهدیگد ،
آسگگیب مگگیبیننگگد بلکگگه گگگرو هگگای کمگگکرسگگان و
امدادگران هم تهت تأثیر این حوادث قرار میگیرند.
1

Russel-r- dynes
2

امیر سلطانی ن اد ،ادیبه برشان ،امیر صدراسدی ،منصور میرحسینی

تهقیقات انجام شد در این شمینه بیانار این امر مگی

آسیب پذیری 5در حوادث طبیعی ،آسیب های روانگی

باشد.

و جسمانی مهدود است و این در حگالی اسگت کگه

پاتون )1989( 1پس اش بررسی و باشناری تعدادی اش

بدون شک حوادث با خود تبعات اجتمگاعی شیگادی

مطالعات مربوط بگه تکمیگ نقگش امگدادگر ،عالبگم

خواهنگگگد داشگگگت .در برخگگگی مگگگوارد گسگگگتردگی

عمد ناشی اش آثار فاجعه بگر سگالمت امگدادگران را

آسیبپذیری اجتماعی بیشتر اش مساب روانشگناختی

تیییگگر عگگادات تیذیگگه ،بیمگگاریهگگای عمگگومی بگگدن،

است ،چنانچگه دامنگه آسگیب هگای اجتمگاعی وارد ،

افزایش استعما دخانیات  -که بگهطگور غیرمسگتقیم

سا ها بعگد اش وقگوج یگک بهگران حضگور خواهگد

آثار سگویی بگر امگدادگر دارد  -مشگکالتی اش قبیگ

داشت؛ بنابراین انتظار میرود که به ابعگاد اجتمگاعی

تگگنشهگگای عضگگالنی شگگدید ،اخگگتالپت رود ای-

حوادث خصوصگاً حگوادث طبیعگی بیشگتر پرداختگه

2

شگگود .درایگگنبگگین توجگگه بگگه آسگگیبهگگای وارد بگگر

معگگد ای ،سگگردرد ،کمگگردرد و فرسگگودگی شگگیلی
میداند ()5

امدادگران ،اهمیت بیشتری مییابد؛ شیگرا فرسگودگی

رافاب  )2015( 3معتقد است که واکنش روانشناختی

شیلی ناشی اش استرس شگیلی ،سگبب بگیهنجگاری

و هیجگگانی متگگداو نسگگبت بگگه فشگگارشاهای نقگگش،

اجتماعی و انزوای اجتماعی در این گرو مگیگگردد.

افسردگی است .این افسردگی ،به وی در مگددکاران

بنابراین با توجه به آسیب پذیری اجتماعی امدادگران

اجتماعی که به یگاری و کمگک قربانیگان بگه صگهنه

و کمبود تهقیقات انجامشد در این شمینه ،وظیفه هر

فاجعه وارد میشوند ،مصداق پیدا میکند .همچنگین،

انسان دانشااهی و مهقق این است کگه متناسگب بگا

مشکالت و اختالفات خگانوادگی ،حادثگهپگذیری 4و

رشته تخصصی خود گگامی هرچنگد کوچگک بگرای

جسمی در سایر متون مربوط

شناخت فاجعه و آسیب پذیری گرو هگای اجتمگاعی

استعداد ابتال به امرا
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به امدادگران توصیفشد است ،هرچنگد ایگن قبیگ

بردارد .بدین ترتیب هگدف مهقگق اش ایگن پگ وهش

موضگگوجهگگا بگگهگونگگهای مگگنظم موردمطالعگگه قگگرار

بررسی آسیب پذیری امدادگران در شلزله در ابعاد بی

نارفته اند رافابگ همچنگین ،عالبگم و واکگنش هگای

هنجگگاری اجتمگگاعی ،فرسگگودگی شگگیلی و انگگزوای

امدادگران به ابهام نقش را چنگین مطگرح مگیسگاشد؛

اجتماعی می باشد .در این راستا مهقق مگیکوشگد،

مشگگکالت خگگوا  ،احسگگاس بگگیکفگگایتی ،افکگگار

عالو بر باش کردن دریچههگای جدیگدی پگیش روی

ناخواسگگگته ،احسگگگاس درمانگگگدگی و افسگگگردگی

پ وهشاران و متسسات مطالعگاتی دررا تهقیگق در

تهریگگکپگگذیری ،خشگگم و تیییگگرات انایزشگگی ()6

آسیبپگذیری اجتمگاعی امگدادگران ،خگ و کمبگود

مگگیبینگگیم کگگه تهقیقگگات انجگگامشگگد پیرامگگون

منابع اطالعاتی در شمینه جامعگهشناسگی گگرو هگای

1

Paton
Job Burnout
3
Rapheal
4
accident prone
2

3

vulnerability

5
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اجتمگگاعی آسگگیبپگگذیر در حگگوادث طبیعگگی را تگگا

سایر گروها درمعر

حدودی پر نماید.

طبیعی قراردارند و بهرانهگا همگوار آسگیبپگذیری

مباحث نظری

آنان را تشدید میکند .یکی اش آسیبهگای اجتمگاعی

اگرچه بالیای طبیعی در ناا او  ،موضگوج کنکگا

امداد گران بعد اش حگوادث بگی هنجگاری اجتمگاعی

مباحث جامعه شناختی نیسگت؛ امگا بگه سگبب وقگوج

است(.)8

اتفاقات پس اشآن ،این علم می تواند به ایگن موضگوج

اصطالح آنومی برای اولین بار در کتا

وارد شود .شیرا پیامدهای اجتماعی حگوادث عظیمگی

اجتماعی ،»5توسط دورکیم به کار بگرد شگد .او ایگن

همچون شلزله ،ساختهشدن بی هنجگاری  ،1بیاگانای

مفهوم را به «شرایط اجتمگاعی بگی هنجگار» یگا «بگی

اجتماعی ،2نابسامانی ،3انزوای اجتماعی4و عدم تعاد

ساشمانی اجتماعی» تعبیر کگرد .وی بگی هنجگاری را

در گرو های اجتماعی است( . )7با بگه هگم خگوردن

وضعیتی فکری و ذهنی می داند که درآن فرد تصگور

الاوهای مرسوم و متعارف شندگی اجتمگاعی ،افگراد

می کند که هنجارهگای اجتمگاعی نفگوذ خگود را اش

بگگهطگگور یکسگگان آسگگیب نمگگیبیننگگد و گگگرو هگگای

دسگگت داد انگگد .بگگه اعتقگگاد وی ،جوامگگع انسگگانی اش

آسگگیبپگگذیر را بگگه وجگگود مگگیآورنگگد .بررسگگی

ماهیتی به طور نسبی ساد و غیرمرکب بگه جگوامعی

آسیب پگذیری گگرو هگای اجتمگاعی در حگوادث در

پیچید تبدی شد اند؛ به همان شکلی کگه گسگتر

حیطه جامعهشناسی فاجعه قرار میگیرد این شاخه اش

تقسیم کار ،موجگب گگذار جوامگع اروپگایی اش یگک

جامعهشناسی ،رهیافتی مبتنی بر نظریه و دیدگا هگای

مرحله سنتی ،ساد  ،مکگانیکی و ف گودالی بگه مرحلگه

جامعهشناختی است که ابعاد اجتماعی رفتار انسانهگا

مدرن ،صنعتی ،پیچید و ارگانیکی مگی شگود سگبب

را بهطور سیستماتیک در نظر میگیرد .ایگن رهیافگت

بروش بی هنجاری نیز مگیشگود درورکگیم عگالو بگر

به آسگیب پگذیری ،واکگنش جوامگع ،دگرگگونی هگای

تقسگگیم کگگار بگگر نقگگش بهگگران هگگا در بگگی هنجگگاری

اجتماعی و تأثیرات آسیب بگر رفتگار افگراد در ابعگاد

اجتماعی تاکید می کند .وی معتقد است بهران های

اجتمگگاعی مگگیپگگرداشد .بگگهطگگورکلی ایگگن شگگاخه اش

اقتصادی و طبیعگی سگبب اش بگین رفگتن هنجارهگا و

نمگودن ایگن مسگ له

قواعگگد اجتمگگاعی مگگیشگگوند و هرچگگه شگگدت ایگگن

است که در شرایط فاجعه چه متییرهایی بر سگاختار

حوادث ،بیشتر باشد تیییر ناگهانی در اسگتانداردهای

یک نظام اجتماعی و روابط درون آن تأثیر میگذارد.

شندگی بیشتر می شود و گروههای در معر

خطگر

یکی اش این متیییرها شی میباشد و بگه همگین دلیگ

احساس بی هنجاری و بی نظمی می کنند .بنگابراین

اش میان گرو های اجتمگاعی ،امگداد گگران بیشگتر اش

بی هنجاری در نظر دورکیم ،اشار به بگی سگاشمانی،

جامعهشناسی ،به دنبا مشخ

پیامدهای اجتمگاعی حگوادث

«تقسیم کگار

گسستای و اش هگمگسگیختای اجتمگاعی ،اخگتال و
1

anomie
social alienation
3
disorders
4
social isolation
2

4

اغتشگا

در نظگگام جمعگگی دارد .بنگابراین آنچگگه کگگه
the division of labor

5

امیر سلطانی ن اد ،ادیبه برشان ،امیر صدراسدی ،منصور میرحسینی

دورکیم در ارتباط با آنگومی مطگرح نمگود اسگت در

خسگگتای و فرسگگودگی و تهلیگ جگگدی تواناییهگگای

شلزله نیز قاب مشاهد می باشد(.)9

شیلی و ساشگاری خویش را بارش ساشند .هر چند که

رافایگگ ( )1986معتقگگد اسگگگت ،فشگگارشاهایی کگگگه

امدادگران عموماً متوجه وجود ایگن عالیگم در خگود

امدادگران با آنها روبرو مگی شگوند و آنهگا را تجربگه

نمی شوند .به احتما شیگاد نظگر فردریگک ،مجمگوج

میکنند ،ممکن است شدید باشند .در چنین وضعیتی

عالیمی است که دیار پ وهشاران اش آن بگه عنگوان

امدادگران یا در مراح آتی پس اش فاجعه عالیمی را

نشاناان ضد فاجعه 3نام می برند و معتقدند که یکی

در واکنش به فشارشاها تجربه می کننگد و یگا امکگان

اش وجو عمد اقدامات و عملیگات امگدادی پگس اش

دارد این عوام به طگور دراش مگدت بگر آنگان تگأثیر

فاجعه هاست .به نظر می رسد نشاناان ضگد فاجعگه

گذارد .وی معتقد است که امدادگران دچار فروپاشی

شک وی و منهصر به فرد نشاناان فرسودگی باشد

و تهلی رفتای مگی شگوند .ایگن عالیگم بخشگی اش

که پس اش فاجعگه هگا در امگدادگران بگه وقگوج مگی

عالیگگم نشگگاناانی هسگگتند کگگه بگگه عنگگوان نشگگاناان

پیوندد(.)11

فرسودگی ناشگی اش فشگار روانگی کگار تعریگف مگی

ماشپخ )1982( 4معتقد است کارکنان و کارگرانی که

شگگوند .اسگگمیت )1989( 1معتقگگد اسگگت ،یکگگی اش

مدتهای طوپنی بگه طگور مسگتمر در معگر

فشگار

پیامدهای تجربه امدادگری در فاجعه ،کاهش قابلیگت

روانی شیلی قرار دارند ،ممکن است عالیم نشاناان

کنتر و پیش بینی است ،کگه ایگن فقگدان ،خگود بگه

فرسودگی را ظاهر کنند .این نشاناان همرا با افت و

احساس مهرومیت و ناتوانی منجر میشود .اختالف

تهلیگگ رفتاگگی و فروپاشگگی 5جسگگمی ،روانگگی و

بین تصورات امدادگر و موقعیت واقعی فاجعگه(مرالً

و توصیف شد است .این افت و

میگزان و شگگدت فاجعگه) ،مواجگگه شگدن بگگا مگگر

اجتماعی ،مشخ
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و

فرسودگی بر حسن اجرای وظایف مهوله تگأثیر مگی

واکنش باشماندگان بر شرایط درونی امدادگران تگأثیر

گذارد و لذا افراد مبگتال نمگی تواننگد چگون گذشگته

می گذارد و آمادگی روانشناختی آنان را بر هگم مگی

عملکرد شیلی پشم را اش خود نشان دهند()12

شند .در چنین حالتی ،امدادگر کنتر ذهنگی خگود را

انزوای اجتماعی یکی دیار اش آسیب هگای اجتمگاعی

که تصور می کرد است با کمگک آن مگی توانگد بگه

امدادگران است .انگزوای اجتمگاعی در واقگع حگالتی

رفع مشکالت در صهنه فاجعه بپرداشد ،اش دست می

است که در آن فرد یا مجموعهای اش افراد بگه واسگطه

مگی

درکی که اش شرایط مهیط پیرامون خود دارند ،تهگت

یابگگد( .)10فردریگگک )1981( 2معتقگگد اسگگت کگگه

تاثیر انایز های متفگاوت فگردی واجتمگاعی ارتبگاط

امدادگران ممکن است نشاناان فرسودگی را تجربگه

خود با پیرامون را قطع می کنند .در این حالگت فگرد

کنند و عالیمی اش قبی فروپاشی ،تهریک پگذیری و

همچنین دارای اعتقاد و باور ناشلی نسبت به مکانیسگم

دهد و لذا احسگاس درمانگدگی در او گسگتر

3

Smith
Fredrick
5

1
2

counter disaster syndrome
Maslach
5
exhaustion
4

بررسی آسیبپذیری اجتماعی امدادگران در حوادث طبیعی با تأکید بر شلزلههای بم ،ورشقان و اهر

اجتماعی است و با هگر

به آنها اطمینان داد شد که اطالعات آنگان مهرمانگه

ارش گذاری و سیستم پادا

آنچه که اش نظرجامعه معتبر و ارششمند است خگود را

خواهد بود .سپس اجاش ضبط مصاحبهها گرفته شگد

هم عقید و همسو نمگی بینگد( )13 .بگر تعامگ بگین

و اعالم گردید که شرکت در مطالعه اختیاری اسگت،

اختالف شرایط ذهنی امدادگر و شرایط واقعی فاجعه

بهطوریکه شرکتکنندگان اجگاش خگرو اش فرآینگد

اش یک سگو و فقگدان وضگوح نقش(ابهگام نقگش) ،اش

پ وهش را در طو مطالعگه دارنگد .در بخگش کیفگی

سوی دیار ،تأکید کرد اند .تعام فوق ممکن اسگت

برای استخرا مقوله ها اش طرح تهقیق پدیدارشناسی

این تگرس را در امگدادگر ایجگاد کنگد کگه تالشگها و

بگا بهگر گیگری اش گگرو هگای کگانونی اسگتفاد شگگد.

مساعی او ناکافی است یا این تصور و ناراحتی را در

به منظور دستیابی به گرو های کانونی امگدادگران ،بگا

او به وجود آورد که اقدامات انجام شد  ،اشتبا بگود

کارشناسان هال احمر شهرهای بگم ،اهگر و ورشقگان

و ممکن است عد ای اش انسانها در اثر اعمگا او یگا

مشورت گردید .به کمگک ایگن کارشناسگان در ابتگدا

عدم فعالیت کافی وی تلف شوند ،در چنین وضعیتی

تعداد دواشد نفر(تعداد افراد گرو کانونی بین شگش

به امدادگر احساس گنا اش عملکرد 1دست می دهگد.

تا دواشد نفر میباشند ( )15انتخا

شد کگه مهقگق

امدادگر ،فعالیتهای انجام یافته خود را بسیار کمتگر اش

آنهگگا را تگگا رسگگیدن بگگه درجگگه اشگگباج افگگزایش داد.

و رضایت مندی میداند و لگذا بگه

درنهایت اطالعات ،بر اساس مصاحبه با هفد نفگر اش

یأس و ناامیدی و سایر عالیم روانگی و اجتمگاعی اش

امدادگران ،استخرا گردید .در مصاحبهها سعی شگد

جمله انزوای اجتماعی مبتال خواهد شد)14(.

تگگا اش برداشگگت و ذهنیگگت امگگدادگرانی کگگه شلزلگگه را

روش پژوهش

تجربه کرد اند نسبت به آسیب های اجتمگاعی شلزلگه

حد کما مطلو

تهقیق این پ وهش اش نوج کیفی و کمگی بگود.

جویا شد که با استفاد اش این شناسایی اولیه ،امکگان

که به صورت مقطعی در سا  1394انجامشد اسگت

صگگورتبنگگدی سگگتاپت تهقیگگق در مگگورد پدیگگد

جامعه آماری را کلیه امدادگران استان های آذربایجان

موردمطالعه فراهم گردید.

شرقی و کرمان تشکی می دادند که در شلزله های بم،

در بخگگش کمگگی بگگهمنظگگور نمونگگهگیگگری امگگدادگران

ورشقان و اهر حضور داشتند .معیار ورود بگه مطالعگه

آسیب دید در شلزله بم با توجه به اینکه مگدتشمگان

در گرو کانونی حضور در شمان شلزلگه ،سگابقه کگار

طگگوپنی اش شلزلگگه بگگم سگگپریشگگد بگگود اش رو

باپی پنج سگا و معیارهگای خگرو  ،مگر ومیگر و

نمونگهگیگری هدفمنگد اسگگتفاد شگد .بگدین ترتیگگب،

انصراف اش پاسخاویی به پرسشنامه در حگین انجگام

مهقق 90 ،امدادگری را که در شلزلههای بم ،ورشقگان

کار بود .برای درنظرگرفتن مالحظات اخالقگی ابتگدا

و اهر حضور داشتند را انتخا

نمود .امدادگرانی که

هدف اش اجرای این تهقیق برای امدادگران توضیح و

در شلزله حضور نداشتند نیز با نمونهگیگری تصگادفی

رو
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انتخا شد اند .بدین ترتیب که مهقق اش بین شصت
performance guilt
6

1

شهر استان آذربایجان شرقی(به جزء شهرهای اهگر و

امیر سلطانی ن اد ،ادیبه برشان ،امیر صدراسدی ،منصور میرحسینی

ورشقگگان) شگگهرهای مشگگکینشگگهر ،میانگگه ،سگگهند،

انگگزوای اجتمگگاعی ،بگگی هنجگگاری اجتمگگاعی و

و 90

فرسودگی شیلی بودند .پرسشنامه انگزوای اجتمگاعی

عجب شیر و تبریز را به طور تصگادفی انتخگا

امدادگر آن منطقه به پرسشگنامه هگای مگذکور پاسگ

دارای  4سگگتا اسگگت کگگه توسگگط اختگگری فسگگندرش

داد انگگد .در ایگگن بخگگش سگگعی شگگد افگگراد پاسگگخاو

( )1375تهیه شد اسگت .نمگر گگذاری سگتاپت بگر

اشلهاظ سن ،جنس ،وضعیت اجتمگاعی و اقتصگادی

روی طیف لیکرت پنج درجگه ای اش خیلگی مگوافقم

همتا با نمونه آسیبدید باشند .پرسشنامههای مطالعه

( )1تا خیلی مخالفم ( )5انجام میشود .دامنه نمرات

پس اش بیان اهداف تهقیق و دادن آگاهی پشم دربار

اش  4تا  20می باشد .هگر چگه نمگرات بگاپتر باشگند

آن به امدادگران داد شدند .پرسشگنامههگا بگرای هگر

میزان انزوای اجتماعی بیشتر خواهد بود .وی پایگایی

فردی جداگانه و با رعایت حریم خصوصگی تکمیگ
شد .اگگر پرسشگنامهای اطالعگات نگاق

پرسشنامه را با رو

آلفای کرونبگاخ  0/82گگزار

داشگت ،اش

نمود است .در این تهقیق پایایی پرسشنامه با همگان

شرکت کنند خواسته شد نسبت به تکمی اطالعگات

رو  ،برابر با  0/78به دست آمد و شاخ

روایگی

اقدام کند .درنهایت ،بگرای درنظرگگرفتن مالحظگات

مهتوایی برای تمامی گویگههگا طگی بررسگی توسگط

اخالقی به امدادگران اطمینان داد شد کگه اطالعگات

هفت نفر اش اساتید باپتر اش  0/79بدست آمد.

آنان مهرمانه خواهد ماند و نتایج پرسشگنامههگا تنهگا

ابزار دیار تهقیق پرسشنامه بی هنجگاری اجتمگاعی

در امر پ وهش استفاد خواهد شد.

بود ایگن پرسشگنامه دارای  22سگتا مگی باشگد کگه

در مرحله کیفی ،ابزار گردآوری داد ها مصاحبه بود

توسط کاظمی( )1375ساختهشد است .نمر گگذاری

تهقیگق آمیختگگه

ستاپت بر روی طیف لیکرت پنج درجه ای اش  1تگا

میشگود .بگرای بررسگی روایگی و

 5انجام میشود .دامنه نمرات اش  22تا  110میباشد.

پایایی مرحله کیفی ،اش مفهوم قابلیت اعتمگاد گوبگا و

آلفگای کرونبگاخ

کگگه یکگی اش ارکگگان اصگگلی دررو
اکتشافی مهسو
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پایایی پرسشنامه را کاظمی با رو

نمود است .در ایگن پگ وهش مهقگق

لینکلن ( )1981استفاد شد که دربرگیرند مجموعگه

 0/85گزار

ای اش معیارها شام قابلیت اعتبار یا قاب قبگو بگودن

پایایی پرسشگنامه را بگا رو

آلفگای کرونبگاخ 0/76

روایی مهتوایی برای تمامی

(جایازینی برای مفهوم کمی روایی درونی) ،قابلیگت

مهاسبه نمود وشاخ

انتقا  /انتقا پذیری (جگایازینی بگرای مفهگوم کمگی

گویه ها طگی بررسگی توسگط پگنج نفگر اش اسگاتید و

روایگگی بیرونگگی) ،قابلیگگت اعتمگگاد یگگا سگگاشگاری

کارشناسان باپتر اش  0/79بدست آمد.

(جایازینی برای مفهوم کمی پایایی) و قابلیت تابیگد

پرسشنامه فرسودگی شیلی مسلش( )1981نیز یکگی

و بیطرفی (جایازینی برای مفهوم کمی عینیت) مگی

دیار اش ابزار تهقیگق بگود ایگن پرسشگنامه دارای 22

باشد .در بخش کمی ابزار پ وهش 1پرسشگنامه هگای

ستا و سه شیر مقیاس خستای عگاطفی ،شخصگیت
شدایی و فقدان موفقیت فردی می باشد .نمر گگذاری

Marlowe -Kravn
7

1

ستاپت با طیف لیکرت اش هرگز ( )0تا خیلگی شیگاد

بررسی آسیبپذیری اجتماعی امدادگران در حوادث طبیعی با تأکید بر شلزلههای بم ،ورشقان و اهر

( )6انجام میشود .مسلش و جکسون ضریب پایگایی

قرار می گیرند .با توجه به حیطه پ وهش موجود کگه

 0/9برای خسگتای عگاطفی 0/79 ،بگرای شخصگیت

هدف مطالعه آسیب هگای اجتمگاعی بگود ،در بخگش

شدایی و  0/71را برای فقدان موفقیت فردی گگزار

کمی پ وهش ،تنها مقوله های اجتماعی موردبررسگی

کرد اند .بهنیا ( )1379ضریب پایگایی ایگن آشمگون را

و مطالعه بیشتر قگرار گرفگت .قبگ اش انجگام تهلیگ

آلفای کرونباخ بین  0/55تگا 0/87

کمی ،به منظور بررسی پارامتریک بودن توشیع نمرات

با استفاد اش رو

و گرگگگوکی ( )1374بگگین  0/75تگگا  0/84مهاسگگبه

ضمن ارابه کجی و کشیدگی توشیع نمرات ،اش آشمون

آلفگای

کولموگروف اسمیرنوف استفاد شد .مقادیر کجگی و

کرونباخ برابر با  0/81و برای سگه خگرد مقیگاس آن

کشیدگی مشاهد شد بگرای متییرهگا در دامنگه ( 2و

به ترتیب برابر بگا  0/82 ،0/78 ،0/76بگهدسگتآمگد

 )-2قگگرار داشگگتند کگگه گویگگای نرمگگا بگگودن توشیگگع

است و روایی ساش پرسشنامه بگا اسگتفاد اش تهلیگ

متییرها بگود .همچنگین بگا توجگه بگه مقگدار آشمگون

عگگاملی مگگورد تابیگگد قگگرار گرفگگت .در بخگگش کیفگگی

کولمگگوگروف اسگگمیرنوف ( )P<0/05فگگر

بهمنظور تجزیهوتهلی داد های حاص اش مصاحبه اش

مبنی بر نرما بودن توشیع نمرات تابید شد این نتایج

کرد اند .پایایی پرسشنامه با اسگتفاد اش رو

رو

تهلی موضگوعی اسگتفاد گردیگد .در تهلیگ

صگگفر

در جدو شمار ()3ذکرشد است.
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داد های کیفی مراحگ شیگر دنبگا گردیگد  )1مگرور

در راسگتای بررسگگی فرضگگیه او (بگین بگگی هنجگگاری

داد ها  )2ساشمان دهی داد ها  )3کدگذاری داد ها )4

اجتمگگاعی امگگدادگران حاضگگر در شلزلگگه بگگا سگگایر

طبقه بندی داد ها  )5مقوله بندی  )6ایجاد موضگوج و

امدادگران تفاوت معنیداری وجگود دارد) اش جگدو

 )7تدوین گزار  .در بخش کمی بگه کمگک نسگخه

شمار ( )4چنین برمیآید که میگاناین بگی هنجگاری

 21نگرمافگزار  SPSSبگا طراحگی جگدو و آشمگون

اجتمگگاعی امگگدادگران حاضگگر در شلزلگگه (±23/78

آماری تگی اسگتودنت میگزان آسگیب هگای اجتمگاعی

 )74/46اش سگگایر امگگدادگران بیشگگتر ()50/2 ±22/27

امدادگران حاضر در شلزله با سایر امدادگران مقایسگه

است .معنیداری تفاوت موجود بگین میگاناینهگا بگا

طبیعی

استفاد اش آشمون  Tمستق بررسگیشگد اسگت کگه

بودن داد ها با آشمون کولموگروف-اسمیرنوف مگورد

تفاوت موجود در سطح ( )P>0/01معنگیدار اسگت.

قرار گرفت.

به عبارتی میزان بی هنجاری اجتماعی امدادگرانی که

یافتهها

شلزله را تجربه کگرد انگد بیشگتر اش سگایر امگدادگران

در این بخش ابتگدا مفگاهیم اسگتخرا شگد اش گگرو

است.

کانونی امگدادگران در جگدو شگمار ( )1ارابگهشگد

طگگی بررسگگی فرضگگیه دوم (بگگین انگگزوای اجتمگگاعی

است و سپس مقوپت استخرا شد اش گرو کگانونی

امدادگران حاضر در شلزله با سایر امدادگران تفگاوت

امدادگران ذکرشد اند (جدو شمار  .)2آسیبهگای

معنی داری وجگود دارد) نتگایج جگدو  4نشگان داد،

استخرا شد در دو مقوله اجتمگاعی و روانشگناختی

میاناین انزوای اجتماعی امدادگران حاضر در شلزلگه

شد .همچنین قب اش اجرای آشمون پیشفر

8
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( )9 ±2/63اش سگگگگگگایر امگگگگگگدادگران ()7±2/34

همسو و همخوان با نظریه آنومی دورکیم 1می باشد.

بیشتراست .نتایج این جدو همچنین بیانار معنگادار

دورکیم معتقد است که چهار عام  -1تیییر ناگهانی

بودن تفاوت بین دو گگرو در انگزوای اجتمگاعی در

در استانداردهای شندگی  -2قرار گرفتن هنجارها در

سطح ( )P>0/01می باشد؛ به عبارتی بین امدادگران

معر

شگرایط دابمگاً در حگا تیییگر  -3پیشگرفت

حاضر در شلزله و سگایر امگدادگران اشلهگاظ انگزوای

اقتصادی مبتنی بر روابط فردی آشادشگد اش نظگم -4

اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.

تضعیف نیروهای اخالقی جامعه موجب بی هنجاری

در راستای بررسی فرضیه سوم(بین فرسودگی شیلی

در جامعه میشگود( .)16در شلزلگه هگم ایگن شگرایط

امدادگران حاضر در شلزله با سایر امدادگران تفگاوت

وجود دارد .اشآنجاکه امگدادگران در معگر

حادثگه

معنیداری وجود دارد) نتایج جدو ( )4حاکی اش این

قرار دارند شاهد صهنه های د خراشی می باشند که

بود ،نمرات فرسودگی شیلی در دامنه  0تا  132قرار

آن ها را دچار سردرگمی و بیهنجاری مگیکنگد .در

دارد که هرچه نمرات باپتر باشند ،میزان فرسگودگی

مصاحبه های انجام شد  ،امدادگران به مواردی چون

شیلی باپ است .اش جدو شمار ( )4چنین برمیآید

بی اعتمادی به دیاران و عدم وجود حسا  ،نظگم و

که میاناین فرسودگی شگیلی امگدادگران حاضگر در

ترتیب در امور اشار نمود اند که این موارد ،همسو

شلزله ( )80/93 ±18/91اش سایر امدادگران (±17/77

با عوام ذکر شگد توسگط دورکگیم چگون تیییگر در

 )40/03بیشتر است .معنیداری تفاوت موجگود بگین

استاندارد شندگی و تضعیف اخگالق در جامعگه مگی

میاناینها با استفاد اش آشمون  Tمستق بررسیشگد

باشند .شایان ذکر است کگه افگزایش نگرخ سگرقت و

اسگگت کگگه تفگگاوت موجگگود در سگگطح ()P>0/01

دشدی توسط برخی اش سودجویان در تجربیگات نقگ

معنیدار است (جدو شمار  .)4بگه عبگارتی میگزان

شد توسط امدادگران ،دیار گوا تضعیف اخالقیات

فرسودگی شیلی امدادگران حاضر در شلزله بیشگتر اش

در جامعه و شمینه ساش آنومی می باشگند .نتیجگه ایگن
2

سایر امدادگران است.

پ وهش همچنین بگا نتگایج تهقیگق تگایلور و فریگز

بحث

( )1982که به بررسی آسیب های امگدادگران سگقوط

پ وهش حاضر باهدف مطالعه آسیبپذیری اجتماعی

هواپیمای مسافربری در شپندنو پرداختهاند همخوانی

امگگدادگران در حگگوادث طبیعگگی بگگا تأکیگگد بگگر شلزلگگه

دارد( .)17نتایج پ وهش صدرالسگادت ( )1389هگم

صگگگورت گرفگگگت .نتگگایج پگگ وهش نشگگان داد کگگه

یافته های تهقیق حاضر را تابید می نماینگد .شگواهد

میاناین بی هنجاری اجتماعی امگدادگران حاضگر در

دپلت بر این دارند در صورت بروش بگال ،امگدادگران

شلزله بیشتر اش سایر امگدادگران مگی باشگد؛ بنگابراین

در معگر

خطگگر بگگاپیی قرارگرفتگگه و تهگگت تگأثیر

می توان نتیجه گرفت بین امدادگران حاضر در شلزلگه

اثرات ناگوار عاطفی بالیا قرار میگیرند .افسردگی و

و سایر امگدادگران اشلهگاظ بگی هنجگاری اجتمگاعی
تفاوت معناداری وجود دارد .نتیجه ایگن فرضگیه نیگز
9

Durkheim
Taylor & Frazer

1
2
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دیار اشکا پریشانی در بگین امگدادگران بگه راحتگی

نتیجهگیری

نادید گرفته میشود(.)18

این مطالعه نشان داد اگرچه شلزله یک پدید طبیعگی

انزوای اجتماعی دیاگر آسگیب اجتمگاعی امگدادگران

است ،اما به سبب آسیبهای اجتماعی گوناگونی کگه

حاضر در شلزله است که عالو بگر نتگایج حاصگ اش

دارد به موضوعی جامعه شناسگی تبگدی مگیشگود و

تهلی  ،در مصاحبه های انجام شد  ،به شگواهد ایگن

گگگرو هگگای اجتمگگاعی آسگگیبپگگذیری را بگگه وجگگود

آسیب چون غم و غصه ،عگدم تمایگ بگه ارتبگاط بگا

مگگیآورد .امگگدادگران اشجملگگه گگگرو هگگای اجتمگگاعی

دیاران و حضور در جمع افگراد اشگار شگد اسگت.

آسیبپذیر میباشند کگه حگوادث و بالیگای طبیعگی،

یافتههگای ایگن پگ وهش همچنگین بیگانار ایگن بگود

آسیب پذیری آن ها را شدت میبخشد .اشآنجاکه ایگن

میاناین فرسودگی شیلی امدادگران حاضر در شلزلگه

گگگرو در معگگر

حادثگگه قگگرار دارنگگد و مگگداوم

بیشتر اش سایر امدادگران میباشد؛ بنگابراین مگیتگوان

صهنه های د خراشی را مشاهد مینمایند ،دچار بی

نتیجه گرفت بین امدادگران حاضر در شلزلگه و سگایر

هنجاری ،سردرگمی و انزوای اجتمگاعی مگی شگوند.

امدادگران اشلهاظ فرسودگی شیلی تفاوت معناداری

این عوام بهمرورشمان شمینه فرسودگی شگیلی آنگان

وجود دارد .این نتیجه بگا پگ وهش نظریگه اسگتونی

1

را فراهم مینمایند.

( )19پاتون ( ،)1989رافابگ ( ،)1986مگاشپخ)13( 2

حا با توجه به آسیبپگذیری ایگن گگرو اجتمگاعی

وفیالی )20( 3همسو میباشگد .ایگن نظریگه پگرداشان

امگگدادگران مگگیتواننگگد اش طریگگق برقگگراری روابگگط

معتقدند کارکنان و کارگرانی که مدت هگای طگوپنی

اجتماعی با اعضای خانواد  ،دوستان و حمایگتهگای

فشگار روانگی شگیلی قگرار

بگگین فگگردی و اجتمگگاعی بگگه مقابلگگه و سگگاشگاری بگگا

دارنگگد ،دچگگار فرسگگودگی مگگیشگگوند .ایگگن افگگت و

پیامدهای فاجعه بپرداشند .پاتون ( )1989معتقد است

فرسودگی بر حسگن اجگرای وظگایف مهولگه تگأثیر

که این راهبرد عالو براثر تعدی کنند ادراک فاجعگه

میگذارد .لذا افراد مبگتال نمگیتواننگد چگون گذشگته

توسط امدادگر و درنتیجه تسهی مقابله در او ،به وی

عملکرد شیلی پشم را اش خود نشان دهند .امدادگران

این آگاهی را می بخشد که عالبم و احساساتی که او

حاضر در شلزله در مصاحبه های خگود ،بگه مگواردی

درصهنه فاجعه تجربگه مگیکنگد ،جزبگی معمگولی و

چون خستای اش کار ،احساس سگرخوردگی ،حجگم

عادی اش کار او هستند .اش سوی دیاگر بگا توجگه بگه

باپی کار و خار اش توان و تمایگ بگه عگدم انجگام

نظریه گلسر )21( 4روابگط اجتمگاعی بگرای امگدادگر

فعالیت و باشگشت به خانواد اشار نمودند که همگه

پایهای اش احساس ایمنی فراهم میآورد بنگابراین وی

این موارد شواهد فرسودگی شیلی می باشند.

درمی یابد عد ای دوسگتدار او و منتظگر باشگشگت او

به طور مستمر در معر
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هستند .طبیعی است این ادراکات ،موضگوج مقابلگه و
1

Stonich
Maslach
3
Figley
2
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سگگاشگاری را در امگگدادگران تسگگهی خواهگگد کگگرد.
همچنین تگال

انجامشد و آنچه او عمالً انجگام داد  ،مناسگب بگود
است.

بگرای کسگب مهگارت و تسگلط بگر

موقعیگگت فاجعگگه یکگگی اش راهبردهگگای مقابلگگهای در

سپاسگزاری

امدادگر است؛ شیگرا کسگب مهگارت و کگار آیگی بگه

پ وهشگگاران بگگر خگگود پشم مگگیداننگگد اش تمگگامی

امدادگر این احساس را میدهد کگه اشنظگر شخصگی

امدادگران استانهگای کرمگان و آذربایجگان شگرقی و

پیشرفت و رشد داشته است .رافاب ( )1986نیگز بگر

مس ولین مراکز هال احمگر ایگن اسگتانهگا صگمیمانه

این راهبرد تأکید دارد و معتقد است کسگب مهگارت

تشگکر و قدردانی کنند.

به فرد کمک میکند تا دریابگد کگه کگار او بگهخگوبی
جدول  :1مفاهیم استخراجشده از مصاحبه گروه کانونی امدادگران
ردیف

داده

1

خیلی وقت ها فکر می کنم شاید اگر شودتر رسید بودیم ،خیلی ها شند میماندند

2

خیلی وقت ها فکر می کنم دیر وارد عم شدیم ،سریع کار نکردیم
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3

کا

1

ما در کمک به دیاران خیلی وقت ها عاجزیم

2

بیشتر اوقات فکر می کنم ،آدم قویی نیستم

3

من به درد این شی نمی خورم ،روحیه ا

1

خیلی وقت ها اش کار خسته می شدیم

2

در بیشتر مواقع احساس سرخوردگی می کردم

3

خانواد مان را کم می دیدیم

4

اکرر اوقات دوست داشتم ،مهیط را ترک کنم و بر گردم

5

خیلی وقت ها دوست داشتم تنها باشم و به هی کاری مشیو نباشم

6

11

مفهوم
احساس گنا

وسای بهتری داشتیم ،ما مجهز نبودیم

در پایان کار روشانه ،کلی بار روی دو

احساس درماندگی
را ندارم

فرسودگی شیلی

هایم بود و احساس گیجی و منای می کردم

1

خیلی شود عصبانی می شوم و نمی توانم خودم را کنتر کنم

2

دردهای جسمانی ام شیاد شد است

3

خوابم بهم ریخته است ،دابم بیدار می شوم و اش خوا

4

کابوس شیاد می بینیم

5

بسیار بدبین شد ام

1

شود اش کور در می روم

2

دابم تپش قلب دارم

می پرم

3

دابم گو

4

آرامش برایمان یک رویا شد است

1

تهت تاثیر غم هایی قرار می گرفتم که نمی توانم در مورد آنها صهبت کنم

2

خیلی وقت ها دوست داشتم تنها باشم ،حوصله هی فردی را نداشتم

افسردگی

استرس

بزنگ اتفاق بدی هستم

انزوای اجتماعی

بررسی آسیبپذیری اجتماعی امدادگران در حوادث طبیعی با تأکید بر شلزلههای بم ،ورشقان و اهر
3

وقتی اش مهیط شلزله دور می شدم تا مدت ها دوست نداشتم با کسی صهبت کنم

1

آدم نمی داند به چه کسی اعتماد کند

بی هنجاری اجتماعی

و کتابی وجود ندارد

2

در حوادث هی حسا

3

در حوادث دشدی و سرقت شیاد صورت می گیرد ،احساس بی نظمی و گیجی میکنی

جدول  :2مقولههای استخراجشده از گروه کانونی امدادگران
گروه کانونی

مقوله اجتماعی

مقوله روانشناختی

امدادگران

انزوای اجتماعی/بی هنجاری اجتماعی  /فرسودگی شیلی

احساس گنا  /درماندگی /افسردگی /استرس

جدول شماره :3مقادیر کجی و کشیدگی و نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها
گرو امدادگران حاضر در شلزله
متییرها

کجی
مقدار

کشیدگی

خطای استاندارد مقدار خطای استاندارد

آشمون کولموگروف اسمیرنوف

انزوای اجتماعی

1/01

0/34

0/67

0/59

0/053

بی هنجاری اجتماعی

0/98

0/44

0/83

0/71

0/054

فرسودگی شیلی

0/99

0/61

0/75

0/78

0/056

انزوای اجتماعی
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انزوای

تما

-0/98

0/15

0/34

0/17

0/056

بی هنجاری اجتماعی -0/87

0/1

0/09

0/09

0/058

-0/56

0/28

0/42

0/31

0/056

فرسودگی شیلی
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Abstract
Background: Earthquake is one of the saddest and most terrible natural disasters that
every year kills many people around the world. Moreover, it causes a lot of damage.
These damages are not limited to material damage, but also many injuries and social
damage bring to the community. Although the earthquake is a natural disaster, but due to
this various social effects become a social subject and created vulnerable groups. One of
these groups is rescuers. The present study aimed to investigate the social vulnerability of
rescuers in the earthquake
Methods: The present study involved a cross-sectional qualitative-quantitative method.
population was comprised of all the Rescuers in Kerman and East Azerbaijan
provinces.In the qualitative part, in order to identify social problem of Rescuers who
experienced earthquake ,categories has been collected by focus group for this purpose
seventeen people were selected by purposive sampling method for focus group of
rescuers and identified of social damage of the earthquake .In the quantitative phase,
ninety Rescuers who have experienced the earthquake of Bam, Varzaghan and Ahar
selected randomly, also ninety rescuers who have not experienced an earthquake selected
and matched with the first group. Both groups answer to questionnaire of social isolation,
social anomalies and burnout questionnaire. The collected data was analyzed by SPSS
software (version 21) and T test
Findings: In the qualitative part, social damage of earthquakes, including social
isolation, Social anomalies and burnout were identified through interviews. In the
quantitative results the average of Social anomalies was)74/46 ±23/78( social isolation
was)9 ±2/63(and burnout was )80/93 ±18/91(among Rescuers in the earthquake but
the average of Social anomalies was)50/2 ±22/27(social isolation was)7 ±2/34(and
burnout was )40/03 ±17/77( among other Rescuers. Than the rate of social isolation,
Social anomalies and burnout of the Rescuers who have experienced the earthquake are
more than other Rescuers (P<0.01).
Conclusion :Based on the results of the study, it was concluded that rescuers is one of
Social groups that in the earthquake addition of anxiety, feelings of guilt, depression and
helplessness confront with social problems that have not been considered. So plan and
make a strategy to reduce and control such injuries, will be one of the most important
Necessities.
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